
Atualizado em: 04/12/2020 9:24  

PERGUNTAS FREQUENTES 
 

LEILÃO PARA SUPRIMENTO AOS SISTEMAS ISOLADOS DE 2021 
(CONTÉM NOVAS PERGUNTAS E ATUALIZAÇÕES CONFORME PORTARIA MME N.º 425/2020) 

 
 

1. Como cadastro minha Proposta de Solução de Suprimento para participar do 
Leilão para suprimento aos Sistemas Isolados de 2021? 

Resposta: Para participar do Leilão para suprimento aos Sistemas Isolados de 2021, os 
interessados devem requerer o Cadastramento e a Habilitação Técnica das suas Propostas de 
Solução de Suprimento à EPE, conforme estabelecido na Portaria MME n.º 341/2020, alterada 
pela Portaria MME n.º 425, de 3 de dezembro de 2020.  

A Solução de Suprimento compreende o conjunto de centrais geradoras cadastradas que 
atendem à totalidade das localidades constantes de um determinado Lote. Assim, o Sistema 
AEGE deverá ser utilizado para a inclusão dos dados de projeto de cada central geradora 
individualmente, onde serão identificados, em campos específicos, Lote, Localidade e Solução 
de Suprimento. 

Nesse sentido, os empreendedores deverão realizar os procedimentos indicados na figura 
abaixo: 

 

 

 

1) Efetuar a adesão da empresa titular ao Sistema AEGE, caso ainda não possua 
cadastro; 

2) Criar a Ficha de Dados do Projeto, separadas por fonte; 

3) Proceder à Inscrição do projeto no Sistema AEGE, para participação no leilão 
supracitado; 

4) Preencher a totalidade das informações constantes da Ficha de Dados e executar o 
Upload dos documentos estabelecidos na Portaria MME n.o 341/2020 e nas Instruções 
da EPE (link para acesso), observando o prazo definido na referida portaria. 

Terminado o prazo para recebimento das informações, o cadastramento somente será 
efetivado pela EPE após a verificação do preenchimento da Ficha de Dados do projeto e da 
apresentação de toda a documentação requerida por meio do upload no Sistema AEGE. A EPE 
informará aos empreendedores a forma de se obter o comprovante de cadastramento dos 
projetos que tiverem seu cadastro efetivado. 

Observamos que, para que a Solução de Suprimento seja completamente atendida e o 
cadastramento seja aprovado pela EPE, todas a localidades deverão estar contempladas. 

https://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/leilao-dos-sistemas-isolados-2021
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2. Como posso acessar o Sistema AEGE? 

Resposta: O Sistema AEGE está disponível para acesso no link Acesso Restrito, logo abaixo 
da aba de pesquisa, conforme indicado na imagem abaixo.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

3. Nunca acessei o Sistema AEGE. Como devo proceder? 

Resposta: Para empresas que ainda não possuem cadastro no Sistema AEGE, deverá ser 
efetuada a adesão ao sistema através do endereço https://aege-adesao.epe.gov.br. O 
processo é rápido, bastando preencher o formulário disponível no site, não necessitando 
encaminhar documentação para o processo de adesão. Após a verificação das informações 
fornecidas, a EPE encaminhará os dados para acesso.  

O documento “Manual para Empreendedores”, disponibilizado no sítio da EPE para download 
(https://www.epe.gov.br/sites-pt/leiloes-de-energia/Documents/EPE-DEE-RE-
028_R4_Manual%20do%20Empreendedor.pdf), contém todas as informações relativas ao 
Sistema AEGE, tais como inclusão de empreendimentos no sistema, preenchimento de 
informações, inscrição de empreendimentos nos Leilões de Energia, dentre outros. 

___________________________________________________________________________ 

4. Pretendo inscrever uma Proposta de Solução de Suprimento para participar do 
Leilão dos Sistemas Isolados 2021. Como proceder para envio das informações 
e qual a data limite? *Atualizada* 

Resposta: Conforme a Portaria MME n.o 341/2020, alterada pela Portaria MME n.º 425/2020, 
os empreendedores interessados em participar do referido leilão deverão requerer o 
Cadastramento e a Habilitação Técnica das respectivas Propostas de Solução de Suprimento 

http://www.epe.gov.br/pt/acesso-restrito
https://aege-adesao.epe.gov.br/
https://www.epe.gov.br/sites-pt/leiloes-de-energia/Documents/EPE-DEE-RE-028_R4_Manual%20do%20Empreendedor.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/leiloes-de-energia/Documents/EPE-DEE-RE-028_R4_Manual%20do%20Empreendedor.pdf
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para suprimento aos Sistemas Isolados de 2021, como trata o art. 4° da referida portaria, via 
Sistema AEGE (Ver pergunta 1), até às 12 horas do dia 15 de janeiro de 2021. 

Para este Leilão, todos os procedimentos serão realizados on line, incluindo a apresentação 
dos documentos que será realizada por meio de upload. Para efetuar o upload dos 
documentos, o empreendedor deverá utilizar o botão “Arquivos”, localizado na parte superior 
direita da ficha de dados do projeto. Este botão abrirá uma tela onde será possível carregar 
arquivos com várias extensões (pdf, doc, docx, xls, xlsx, dwg, zip, txt, csv, rar, 7z, dwf), da 
seguinte forma: 

 Selecionar “Escolher arquivo”; 

 Selecionar em sua máquina o arquivo desejado (tamanho máximo permitido de 

200MB); 

 Clicar na imagem do “clipe”, na lateral direita, para enviar o arquivo que, após o upload, 

passará a constar da listagem de documentos relacionados para o projeto, conforme 

imagem abaixo. 

 

 
 

É importante destacar que a totalidade dos documentos deverá constar do Sistema AEGE para 
a efetivação do cadastramento. Para detalhes de como efetuar o Upload dos documentos, 
recomendamos a leitura do item 6 do Apêndice “Sistema AEGE e o Leilão dos Sistemas Isolados 
de 2021”, constantes das “Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução 
de Suprimento com vistas à participação no Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 
2021”. 

___________________________________________________________________________ 

5. Quando inscrevo um empreendimento no sistema AEGE, aparece uma 
mensagem informando que o nome já existe e não consigo prosseguir com o 
preenchimento das informações. Como devo proceder? 

Resposta: Primeiramente é necessário saber se o empreendimento já foi cadastrado no 
Sistema AEGE anteriormente ou se possui um homônimo. Assim, recomendamos encaminhar 
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um questionamento ao e-mail aege@epe.gov.br, contendo um print screen completo da tela 
do sistema informando o ocorrido, para que possamos verificar e indicar qual o procedimento 
adequado a seguir.  

 

6. Inscrevi todos os projetos que compreendem minha Solução de Suprimento, 
mas ainda não preenchi todas as informações dos projetos no Sistema AEGE. 
Até quando posso preencher as informações das Fichas de Dados e fazer o 
upload dos documentos? *Atualizado* 

Resposta: A inscrição tem por objetivo iniciar o processo de participação de um 
empreendimento em um Leilão, e é entendida como intenção de participação, não como o 
cadastramento em si, sendo a inscrição do empreendimento no sistema AEGE e o 
preenchimento de suas características um pré-requisito para o Cadastramento. O 
Cadastramento só é efetivado com a apresentação da documentação requerida e a obtenção 
do número de processo. 

A Ficha de Dados constante do Sistema AEGE é um dos documentos que deve ser apresentado 
à EPE até a data final do cadastramento (às 12 horas do dia 15 de janeiro de 2021, conforme 
alteração dada pela Portaria MME n.º 425/2020) e, portanto, as informações deverão estar 
devidamente preenchidas até sua apresentação. Da mesma forma, o upload dos documentos 
do projeto deverá estar finalizado até o prazo final de cadastramento.  

 

7. Como faço para cadastrar corretamente uma Solução de Suprimento no 
AEGE? 

Resposta: Para o Leilão de Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021, a Solução de 
Suprimento deverá atender completamente ao lote desejado e, desta forma, à totalidade das 
Localidades pertencentes àquele Lote. Apenas um agente poderá se sagrar vencedor por lote 
ofertado neste leilão.  

Assim, deverão constar no Sistema AEGE projetos que, somados, atendam ao Lote. Para 
ajudar ao empreendedor na identificação da Solução de Suprimento, foram criados no Sistema 
AEGE três novos campos, localizados na guia “Empreendimento”. São eles:  

 Solução(ões): este campo deverá conter todas as soluções de Suprimento nas quais o 
projeto está inserido. Sendo assim, é possível, a critério do empreendedor, que um 
mesmo projeto esteja sendo utilizado em mais de uma solução, sem necessidade de 
preencher mais de uma ficha de dados para o mesmo empreendimento. Este campo é 
de preenchimento obrigatório.  

 Lote/Localidade: consiste em uma lista suspensa contendo todos os lotes e localidades 

possíveis para o Leilão. Também é um campo de preenchimento obrigatório. 

 Outra(s) Localidade(s): dada a proximidade de algumas localidades, um único projeto 

poderá atender a mais de uma localidade. Sendo assim, este campo deverá conter o 

nome desta(s) localidade(s) adicional(is), caso aplicável. 

Para maiores informações, recomendamos a leitura do item 5 do Apêndice “Sistema AEGE e o 
Leilão dos Sistemas Isolados de 2021”, constantes das “Instruções para Elaboração e 

mailto:aege@epe.gov.br
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Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à participação no Leilão para 
Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021”. 

Ressalta-se que o Memorial Descritivo do projeto deve detalhar a Solução de Suprimento, de 
acordo com as orientações das “Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de 
Solução de Suprimento com vistas à participação nos Leilões para atendimento aos Sistemas 
Isolados", e das "Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de 
Suprimento com vistas à participação no Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 
2021”. Ainda, conforme definido nas Portarias MME n.º 341 e 425/2020, deverão ser 
observadas as regras da sistemática e do edital do Leilão dos Sistemas Isolados de 2021 a 
serem elaborados e publicados pela Aneel. 

 

8. Preciso alterar as características técnicas de um projeto cadastrado no Sistema 
AEGE. Como faço para mudar? *Atualizado* 

Resposta: O prazo para cadastramento é até às 12h do dia 15 de janeiro de 2021, conforme 
a Portaria MME n.º 425/2020 que alterou a Portaria MME n.º 341/2020. Após prazo final de 
cadastramento não será permitida alteração de característica técnica de projetos, tampouco 
de documentação encaminhada para fins de cadastramento e habilitação técnica na EPE.  

Na fase de análise técnica das propostas de solução de suprimento, a EPE poderá solicitar 
esclarecimentos e documentos adicionais que se façam necessários e que estejam de acordo 
com as Instruções da EPE. 

Adicionalmente, como preconiza a Portaria n.º 341/2020 em seu artigo 5°, serão habilitadas 
tecnicamente pela EPE as propostas de solução de suprimento:  

“I – cadastradas em conformidade com as diretrizes definidas na Portaria n.º 67, de 
2018, nesta Portaria, bem como em outras que venham a ser definidas pelo Ministério 
de Minas e Energia; e  

II – que atendam às instruções de cadastramento e os requisitos de habilitação técnica 
de que trata o art. 4º desta Portaria.” 

 

9. Com a Publicação da Portaria MME n.º 425/2020, que modifica a Portaria MME 
n.º 341/2020, algumas localidades dos Lotes III e V tiveram a Disponibilidade 
de Potência Requerida alteradas. Como devo fazer os ajustes no Sistema AEGE, 
de forma a compatibilizar minha Solução de Suprimento já inscrita, 
considerando as novas Potências? *Novo* 

Resposta: O Sistema AEGE estará aberto para alteração dos documentos até às 12 horas do 
dia 15 de janeiro de 2021, sendo possível alterar as informações já preenchidas para os 
projetos. Desta forma é possível adequar as informações das soluções de suprimento às novas 
características publicadas pela Portaria MME n.º425/2020, sem a necessidade de criação de 
novos projetos. 

Da mesma forma, o processo de upload de documentos também permanece aberto para 
recebimento dos documentos devidamente atualizados, até o prazo indicado acima. No caso 
de existirem documentos obsoletos, e que necessitem ser removidos para não causarem 
dúvidas no processo de análise do projeto, solicitamos que seja encaminhado e-mail para 
aege@epe.gov.br, informando o projeto e o documento a ser excluído.  

mailto:aege@epe.gov.br
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10. Quais documentos deverão ser apresentados à EPE com vistas à Habilitação 
Técnica da Proposta de Solução de Suprimento para suprimento aos Sistemas 
Isolados de 2021? 

Resposta: Devem ser observados os documentos necessários a serem apresentados no ato 
do cadastramento, conforme previsto em: 

 "Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de 
Suprimento com vistas à participação nos Leilões para atendimento aos 
Sistemas Isolados" (EPE-DEE-RE-023/2018); e 

 

"Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com 
vistas à participação no Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021" (EPE-DEE-RE-
065/2020). 

As instruções acima estão disponíveis no sítio eletrônico da EPE, em: 
https://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/leilao-dos-sistemas-isolados-2021 

 

11. O leilão para suprimento aos Sistemas Isolados de 2021 tem vários lotes. Como 
devo desenvolver minha Proposta de Solução de Suprimento? 

Resposta: A Portaria MME n.º 341/2020, alterada pela Portaria MME n.º 425/2020, 
estabelece as diretrizes para o Leilão para suprimento aos SIs de 2021 e define a composição 
de 5 lotes para o certame.  

O empreendedor interessado em participar do leilão deverá apresentar sua proposta de 
solução de suprimento considerando o atendimento a um dos lotes ofertados. Cada proposta 
de solução de suprimento cadastrada deve considerar o suprimento a um único lote. 

Destaca-se que cada lote é composto por duas ou mais localidades e que a proposta de solução 
de suprimento deve prever o atendimento a todas as localidades de um determinado lote. 
Caso não haja o atendimento a todas as localidades de um lote, a proposta de solução de 
suprimento não poderá ser habilitada tecnicamente pela EPE para participação no referido 
certame.  

___________________________________________________________________________ 

12.  Como obtenho a informações dos lotes e das localidades a serem atendidos 
neste leilão? 

Resposta: As informações dos lotes ofertados neste leilão além dos dados gerais das 
localidades, mercado a ser atendido, curva de carga e pontos de conexão, foram fornecidas 
pelas distribuidoras e encontram-se disponíveis nas Instruções da EPE. 

Para apresentação de proposta de solução de suprimento, devem ser seguidas as orientações 
das Instruções da EPE e seguidos os requisitos definidos na Portaria MME n.° 341/2020, 
alterada pela Portaria MME n.º 425/2020, como a disponibilidade de potência a ser atendida 
em cada localidade que compõe um determinado lote. 

 

https://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/leilao-dos-sistemas-isolados-2021
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13. Posso cadastrar uma Solução de Suprimento que utilize fonte solar associada 
a um sistema de armazenamento? 

Resposta: Não é vedada a participação desse tipo de solução, contudo é importante observar 
que as Soluções de Suprimento cadastradas para um determinado lote têm como compromisso 
de entrega as disponibilidades de potência (kW) definidas na Portaria MME n.º 341/2020, 
alterada pela Portaria MME n.º 425/2020, e as respectivas energias associadas, ou seja, 
deverão ter capacidade de entregar sua potência máxima conforme a necessidade do sistema, 
durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Os requisitos para habilitação técnica de todas cada fonte de geração, com ou sem 
armazenamento, estão estabelecidas nas Instruções da EPE. 

__________________________________________________________________________ 

14. Qual é o prazo contratual que devo considerar? *Atualizado* 

Resposta: O período de suprimento previsto para cada localidade está definido no Anexo I 
da Portaria MME n.° 341/2020, e estes prazos variam de acordo com a previsão de interligação 
da localidade ao SIN e/ou com o tipo de combustível utilizado na solução de suprimento 
vencedora.  

Para os lotes II, IV e V, as soluções de suprimento que tenham exclusivamente o gás natural 
ou renováveis como fonte energética, contendo ou não tecnologias de armazenamento de 
energia, terão contrato de 180 meses. Ou seja, todas as localidades que compõe estes lotes 
devem ser atendidas por fontes renováveis ou gás natural para que o prazo contratual 
considerado seja de 180 meses. Caso contrário, o prazo contratual será de 60 meses. 

Recentemente foi publicada a Portaria MME n.º 425/2020, que revisou alguns valores definidos 
no Anexo I da Portaria MME n.º 341/2020, incluindo prazos contratuais. 

 

15. Se eu cadastrar uma Solução de Suprimento híbrida com fonte solar e 
biodiesel meu contrato será de 180 meses? 

Considerando atendimento por biodiesel, para fins de cadastramento e habilitação técnica das 
propostas de solução de suprimento, somente o biodiesel B100 será considerado renovável, 
ou seja, qualquer mistura com diesel de origem fóssil descaracterizaria a solução como 
renovável, para fins de enquadramento na Portaria MME n.° 341/2020, alterada pela Portaria 
MME n.º 425/2020. 

Para maiores detalhes, verificar o anexo da portaria ministerial citada e a Portaria MME n.º 
425/2020. 

 

16. Com relação aos empreendimentos termelétricos a partir de biocombustíveis 
e biodiesel B100, como deve ser a comprovação da disponibilidade do recurso 
energético considerando o fornecimento por terceiros? *Novo* 
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Resposta: Para empreendimentos termelétricos, deverá ser demonstrado que há 
disponibilidade de combustível suficiente para a produção da energia elétrica declarada. No 
caso de insuficiência de produção própria de combustível, o empreendedor deverá apresentar 
Contrato Preliminar ou Termo de Compromisso com fornecedor de combustível, que contemple 
em qualquer caso: 

I. Cláusula de eficácia de fornecimento de combustível na hipótese de o empreendedor se 
sagrar vencedor no leilão; 

II. Indicação da quantidade máxima mensal de combustível a ser suprida e o prazo de entrega; 
e 

III. Cláusula estabelecendo penalidade pela falta de combustível, conforme legislação vigente. 

O Contrato Preliminar ou Termo de Compromisso deverá conter requisitos essenciais à sua 
celebração, como o nome da usina termelétrica; município e Unidade Federativa da 
localização; quantidade de combustível contratada e prazos de fornecimento a partir do pedido 
do agente gerador. Esse instrumento deverá ser obrigatoriamente levado ao registro 
competente, além de conter assinaturas de, no mínimo, 02 (duas) testemunhas. 

Cabe destacar que, conforme o art. 11 da Portaria MME n.º 67/2018 e o item 13 das Instruções 
Gerais da EPE (No. EPE-DEE-RE-023/2018-r3), a EPE poderá solicitar informações 
suplementares, documentos adicionais e esclarecimentos durante o processo de habilitação 
técnica. Nesse sentido, caso seja identificado que os documentos que comprovem a 
disponibilidade de combustíveis (Contrato Preliminar ou Termo de Compromisso) não atendam 
aos requisitos previstos e não assegurem o fornecimento firme do combustível ao 
empreendimento, a EPE poderá solicitar outras comprovações, incluindo a comprovação do 
direito de usar e dispor dos terrenos nos quais será produzido o combustível, caso este seja 
proveniente de origem vegetal. 

 

17. Como devo declarar as informações da máquina reserva?  *Novo* 

Resposta: As informações e características técnicas da(s) máquina(s) reserva(s) devem ser 
apresentadas no Memorial Descritivo do Empreendimento, documento a ser carregado no 
Sistema AEGE. Destacamos que não é necessário informar os dados da máquina reserva na 
ficha de dados do Sistema AEGE. Adicionalmente, informamos que o campo do Sistema AEGE 
“Potência Outorgável” dever ser preenchido considerando apenas as potências das unidades 
geradoras principais do empreendimento, ou seja, não devem ser consideradas as potências 
das máquinas reservas. 

 

18. Os parâmetros e os preços necessários ao cálculo do custo do combustível e 
do O&M deverão ser informados à EPE até às 12 horas do dia 12 de fevereiro 
de 2021. Como poderei informar esses dados à EPE? Posso entregar os 
documentos de comprovação da disponibilidade de combustível até essa 
data?  *Novo* 

Resposta: Conforme estabelece o art. 6º da Portaria MME n.º 341/2020, alterada pela 
Portaria MME n.º 425/2020, os parâmetros e os preços necessários ao cálculo do custo do 
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combustível e da parcela variável do custo de operação e manutenção de que trata o art. 9º 
da mesma Portaria deverão ser informados à EPE até às 12 horas do dia 12 de fevereiro de 
2021. Nesse sentido, os campos do Sistema AEGE relacionados a esses parâmetros ficarão 
disponíveis para atualização pelo empreendedor, a qualquer momento, até às 12h do dia 
12/02/2021. 

Destacamos ainda que, em atendimento ao disposto na Portaria MME n.º 425/2020, até às 
12h do dia 15/01/2021, deverão ser cadastradas as soluções de suprimento no Sistema AEGE 
(com preenchimento de todos os campos da Ficha de Dados) e carregados no Sistema todos 
documentos de projeto (Memorial Descritivo, Orçamento, e outros), conforme indicado nas 
“Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com 
vistas à participação nos Leilões para atendimento aos Sistemas Isolados” (EPE-DEE-RE-
023/2018-r3). Dessa forma, reforçamos que os documentos relacionados à comprovação de 
disponibilidade de combustíveis devem ser entregues à EPE até 12h do dia 15 de janeiro de 
2021, em conformidade com a Portaria MME n.º 425/2020. 

 

19. Devo apresentar a comprovação do direito de usar ou dispor do terreno onde 
vou implantar meu empreendimento? 

Resposta: O direito de uso dos terrenos associados deverá ser comprovado apenas para 
empreendimentos a biomassa, biocombustíveis e CGHs, conforme definido nas “Instruções 
para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à 
participação nos Leilões para atendimento aos Sistemas Isolados” 

Para os empreendimentos que utilizem biomassa e biocombustíveis deverá ser apresentada a 
comprovação do direito de usar ou dispor dos terrenos associados (ex.: terrenos com área 
para produção da biomassa), de forma a garantir que os locais necessários ao desenvolvimento 
do empreendimento estejam disponíveis para o empreendedor. 

 

20. Para fins de cadastramento e habilitação técnica, devo apesentar a Licença 
Ambiental dos meus empreendimentos? 

Resposta: Conforme estabelece o art. 7º, § 4º, da Portaria MME n.o 341/2020, o prazo para 
apresentação da Licença Ambiental da Solução de Suprimento será estabelecido em Edital, a 
ser publicado pela ANEEL. Importante salientar que para o processo de Cadastramento e 
Habilitação Técnica a ser realizado pela EPE, não será necessária a apresentação da Licença 
Ambiental. 

 

21. Continuo com dúvidas sobre o Leilão, documentação a ser apresentada e 
preenchimento da ficha de dados. Como posso entrar em contato com a EPE 
para solucionar dúvidas a respeito desses procedimentos? 

Resposta: A EPE disponibiliza o endereço aege@epe.gov.br como canal exclusivo para 
atendimento aos empreendedores sobre dúvidas relacionadas aos leilões de energia. 

mailto:aege@epe.gov.br

